Druk Nr 7/6

Uchwała Nr ……………...
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia …….…..……. roku
w sprawie połączenia jednostek budżetowych pod nazwą: Zarząd Transportu Miejskiego w
Słupsku, Zarząd Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych w Słupsku i Zarząd
Dróg Miejskich w Słupsku oraz nadania nazwy i statutu Zarządowi Infrastruktury Miejskiej
w Słupsku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz 162, poz. 1568, z
2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.
974, Nr 173, poz. 218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr
157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr
21, poz. 113), art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 2, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr
123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) oraz art. 21 ust. 1 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136,
Nr 192, poz. 1381, zm.: Dz. U. z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z
2009 r. Nr 19, poz. 100 i poz. 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675,
Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466 i z 2011 r. Nr 5, poz. 13)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
1.Z dniem 1 lipca 2011r. dokonuje się połączenia następujących jednostek budżetowych:
1)Zarządu Transportu Miejskiego w Słupsku;
2)Zarządu Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych w Słupsku;
3)Zarządu Dróg Miejskich w Słupsku.
1.Połączenie, o którym mowa w ust. 1, polega na włączeniu Zarządu Transportu Miejskiego
w Słupsku i Zarządu Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych w Słupsku do
Zarządu Dróg Miejskich w Słupsku.
2.Z dniem połączenia Zarządowi Dróg Miejskich nadaje się nazwę "Zarząd Infrastruktury
Miejskiej w Słupsku", z siedzibą w Słupsku, zwanym dalej "Zarządem".
3.Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku jest zarządem drogi w rozumieniu ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
4.Połączenie jednostek wskazanych w ust. 1 następuje poprzez przeniesienie na Zarząd
mienia znajdującego się w ewidencji łączonych jednostek, wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2,
potwierdzonego inwentaryzacją według stanu na dzień 30 czerwca 2011r.

§ 2.
1. Zarząd przejmuje zobowiązania i należności oraz prawa i obowiązki jednostek wskazanych w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszej uchwały.
2. Pracownicy zatrudnieni w jednostkach wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszej
uchwały stają się na zasadach określonych w art. 231 Kodeksu pracy pracownikami Zarządu.
§ 3.
Przedmiot działania, organizację i zasady gospodarki finansowej Zarządu określa statut
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Słupsku
Zdzisław Sołowin

UZASADNIENIE
Stan istniejący:
Aktualnie funkcjonują trzy odrębne jednostki budżetowe powołane do życia Uchwałami Rady
Miejskiej w Słupsku: Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy
Komunalnych oraz Zarząd Transportu Miejskiego.
Potrzeba i cel podjęcia uchwały:
Kompetencje jednostek nawzajem się uzupełniają i przenikają. Jednostki aktualnie ściśle ze sobą
współpracują, jednak na styku kompetencji lub obszarów zarządzanych integracja jest zaburzona.
Dzięki połączeniu będzie możliwa pełna analiza wszystkich potrzeb Miasta, ze wskazaniem
obszarów ograniczenia kosztów utrzymania i zarządzania infrastrukturą miejską, oraz propozycją
usprawnień. Połączenie przyczyni się również do poprawy efektywności zarządzania środkami
finansowymi w ramach jednego budżetu.
Spodziewane efekty gospodarcze:
Polepszenie i usprawnienie zarządzania infrastrukturą miejską w zakresie transportu, pasów
drogowych, terenów zielonych i cmentarzy komunalnych. Kompleksowa obsługa mieszkańców.
Stworzenie jednej jednostki integrującej wszystkie zadania zarządzania powierzoną infrastrukturą
miejską. Nastąpi zintegrowanie w jednej jednostce współpracy ze spółkami miejskimi i podmiotami
zewnętrznymi. Będzie możliwa analiza kosztów wraz z ujawnieniem potencjalnych obszarów ich
ograniczenia. Zwiększona zostanie kontrola nad wykonawstwem inwestycji i usług. Nastąpi
szybsza wymiana informacji i reakcja na zdarzenia. Połączenie będzie również korzystne dla
podmiotów gospodarczych, które przystępując do przetargów będą starały się o kompleksowe
zamówienia. Pełna informacja i dokumentacja dostępna będzie w jednym podmiocie.
Pracownicy zatrudnieni w jednostkach na mocy art. 231 Kodeksu pracy staną się pracownikami
nowej jednostki.
Skutki finansowe:
Dokładny koszt połączenia oraz oszczędności są aktualnie trudne do oszacowania. Zmiana taka
skutkuje efektywniejszym wykorzystaniem środków budżetowych oraz uproszczeniem zarządzania
powierzonym mieniem na przestrzeni lat. Aktualnie jednostki posiadają również ważne umowy,
które będą analizowane pod kątem korzyści dla nowej jednostki i miasta. Uproszczenie struktury
organizacyjnej spowoduje likwidację dwóch etatów głównych dyrektorów jednostek i
pozostawienie jednego oraz trzech odrębnych systemów księgowych wraz z trzema głownymi
księgowymi na rzecz jednego. Pozostali pracownicy merytoryczni będą realizować swoje aktualne
zadania lub otrzymają propozycje zmian w celu lepszego dopasowania do zadań nowej jednostki.
Koszty bezpośrednie dotyczą zmiany szyldów, pieczątek, kas fiskalnych, oprogramowania itp.
szacowane aktualnie na kwotę 50 000 zł. Nadal zostanie utrzymane funkcjonowanie zewnętrznego
Centrum Obsługi Klienta, którego kompetencje będą mogły być poszerzone o inne usługi oprócz
komunikacji miejskiej oraz obsługi cmentarza w siedzibie na ulicy Rabina dr Maxa Josepha 4.
Źródła finansowania:
Ustalenia przyjęte w niniejszej uchwale znajdują pokrycie w budżecie miasta Słupska.

